
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

 

December 19., Advent 4. vasárnapja, de. ¼10-kor: 

imaközösség; de. 10-kor: istentisztelet; este 

½7-kor: istentisztelet; du. 4-kor gyermekkará-

csony 

December 21., kedd este ½7-kor: „házi” imaközösség 

a gyülekezetben 

December 23., csütörtök este ½7-kor: úrvacsorai elő-

készítő („Átkelés a Jordánon”, Józs 3) 

December 24., péntek  du. ½3-kor: szentesti istentisz-

telet 

December 25., szombat, karácsony I. napja, de. ¼10-

kor: imaközösség; reggel 8-kor, de. 10-kor és 

este ½7-kor: úrvacsorás istentiszteletek 

December 26., vasárnap, karácsony II. napja, de. ¼10-

kor: imaközösség; de. 10-kor: úrvacsorás isten-

tisztelet 
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 Egyéb hirdetéseink 

A járványügyi helyzetre való tekintettel a templom-

ban és a gyülekezet egyéb helyiségeiben a maszk 

használata, valamint a kézfertőtlenítés kötelező. Vi-

gyázzunk egymásra! 

  Örömmel adjuk hírül, hogy istentisztelet előtt Hel-

meczi Mirát, Helmeczi Zoltán és Kósi Veronika első   

gyermekét  kereszteltük meg. Isten áldja meg család-

jával együtt!  

Karácsonyi ünnepi rendünk: szentesti istentisztelet 

24-én, pénteken du. ½3-kor, karácsony I. napján, 

szombaton úrvacsorás istentiszteletek reggel 8-kor, 

de. 10-kor és este ½7-kor, karácsony II. napján, vasár-

nap de. 10-kor lesz úrvacsorás istentisztelet. Nem lesz 

24-én, pénteken de. bibliaóra és 26-án, vasárnap esti isten-

tisztelet! 

Adományaikat most elsősorban Isten dicsőségére, 

hittanoktatásra/gyermekmunkára, misszióra és dia-

kóniára várjuk. Kérjük, hogy akik teljes jogú – a vá-

lasztói névjegyzékben is szereplő – egyháztagok 

szeretnének lenni, az év végéig tetszőleges összeget 

fizessenek be egyházfenntartói járulék címén! 

Az iratterjesztésben Bibliák, 2022-es Bibliaolvasó Ka-

lauz, naptárak, énekeskönyvek, cd-k, új könyvek 

kaphatók. 

 

 

 „Én vagyok Dávid gyökere és sarja, ama 

fényes hajnali csillag.” (Jelenések 22, 16/b  ) 
 

Istentisztelet, 2021. december 19.  

( Hajnalcsillag  ) 
 

Keresztelő előtt: 378, 1  

Derekas ének: 687 

Lekció: 2 Péter 1, 12-21  

Bűnbocsánat-hirdetés: 1 János 1,9 

Igehirdetés előtti ének: 378,4  

Textus: 2 Péter  1, 19   

Igehirdetés: 

1.  Karácsony fényei  
 

 
 

2.  Ki ez a Hajnalcsillag?  

 
 

 

3. Hogyan kél fel a  szívünkben? 

 

 

- Isten Igéje által 

 

 

 

4.  Boldog ember az, aki ráhagyatkozik!   

 

 

 

 

 

Ráfelelő ének: 301, 1-2,5  

Záró ének: 385 Új énekeskönyv  

Végének: 200,2-4  
 


